Rugăciune

Anunțuri
Ședință prezbiteri: luni, 4 aprilie, ora 19:00.
Audieri. Toți cei care au depus cerere de
primire sau reprimire în biserica noastr
ă, sunt
noastră,
invitați luni, ora 19:00 la biserică, pentru a fi
audiați de comitet.
Tu decizi unde merg banii tăi! Dacă doriți să

Tu
direcționați 2% din impozitul pe venit bisericii
noastre, iată ce trebuie să faceți: ccompletaţi
ompletaţi
declarația 230 și împuternicirea
împuternicirea.. Dacă nu știți
suma corespunzătoare pentru 2% din
impozit, lăsați locul liber. În cazul in care aţi
şă fiscală de la angajator, anexați o
primit o fi
fişă
copie a acesteia. Toate cele 3 documente se
predau la biserică. V
Văă mulțumim.
ă și curs de ucenicie pentru
Curs de catehez

Curs
cateheză
cei recent botezați: duminic
a, de la ora 9:00.
duminica,

40 de zile de p
ost și rug
ăciune. Recomandăm
40
post
rugăciune.
membrilor bisericii să susțină campania de 40
de zile de post și rugăciune pentru familia
Bodnariu. Detalii pe pagina de Facebook a
bisericii și pe www.baptist-tm.ro

Pentru persoanele bolnave, ca Dumnezeu să se
îndure de ele
ele,, să le aline suferința, să le
întărească credința și ssăă le vindece. În mod
m pentru Adela Trif,
special, dorim ssăă ne rugă
rugăm
eanimare, pentru
internat
internatăă în spital la secția R
Reanimare,
ca Dumnezeu să se atingă de ea și să-i dea
vindecare și mântuire.

UN APRILIE AL RENAȘTERII
Duminică 3 aprilie, ora 18:00
cântă: Alin & Emima Timofte
mesaj: pastor Ghiță Mocan
Duminică 10 aprilie, ora 18:00
cântă: Grupul BBSO
mesaj: pastor Cristi Sonea
Duminică 17 aprilie, ora 18:00
cântă: Corul ““Sanctus
Sanctus Pro Deo
Deo””

Logodnă. Sămbătă, 26 martie, a avut loc

Logodnă.
logodna fratelui Andrei Pobega cu sora
Giorgiana Craia. Dorim ca Dumnezeu să-i
binecuvinteze!

mesaj: pastor Emil Bartoș

Binecuvântări copii. Următoarele servicii de
binecuvântare vor avea loc pe 2
4 aprilie și 22
24
mai. Vă rugăm să ne trimiteți din timp
timp,, o copie
după certificatele de naștere ale copiilor.

mesaj: Vlad Crîznic

Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe
deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul
vostru să fie păzite întregi, fără prihană,
la venirea Domnului nostru Isus Hristos.
1 TESALONICENI 5:23

4

Duminică 24 aprilie, ora 18:00
cântă: Corul “Continental”

CONSILIERE PASTORALĂ

Salutul Bisericii Betel 2016

Buletin duminical
AN XVII, Nr. 14,
3 aprilie 2016

PETRU BULICA
Marți 10:00-12:00

IOAN BUGNĂRUG
Luni 17:00-19:00

ALEX
ALEXANDRU
ANDRU NEAGOE
Vineri 10:00-12:00
SAMY TUȚAC
Joi 12:00-14:00
Joi 18:00-19:00 (Un pastor)

Biserica Creștină Baptistă Nr. 1 Betel Timișoara
Str. Ady Endre, nr. 20; Tel. 0256-491918; 0356-436836; Fax 0256-293519
E-mail: contact@betel.ro; www.betel.ro

Duminica dimineața
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-12:30

Duminica seara
18:00-20:00

Marți - seara de tineret
19:00-21:00

Rugăciune: Avram Moisa
țac
Studiu biblic: pastor SamyTu
Tuțac
Serviciu divin:
Cor, predică: pastor Alexandru Neagoe
Cina Domnului
Serviciu divin:
Cor, Alin & EmimaTimofte
ță Mocan
Predică: pastor Ghi
Ghiță
Laudă & închinare
țac
Predică: pastor SamyTu
Tuțac

Joi seara
19:00-20:30

ărug
Rugăciune: pastor Ioan Bugn
Bugnărug
Serviciu divin:
Fanfară, predică: pastor Alexandru Neagoe
Geneza (13) - Închinarea adevărată (cap. 8)

Studiu biblic pentru duminica urmatoare:

FII HOTĂRÂT CA ISUS
Luca 9:51-56, 2 Corinteni 9:7

IIdeea centrală a lecției: Hotărârea fermă a Domnului Isus se vede în curajul Său pentru împlinirea
voii Tatălui, în corectarea ucenicilor și în compasiunea pentru cei pierduți.
După cum un pai ne poate indica din ce direcție bate vântul, tot așa un eveniment neimportant poate
avea o semnificație deosebită. Un om scotea draci în Numele Domnului Isus și, câțiva ucenici i-au
interzis s-o mai facă (Luca 9:49) motivați de faptul că „nu merge după noi.” În contrast cu atitudinea
plină de ranchiună a ucenicilor, este prezentată bunăvoința Învățătorului care permite unui străin să
folosească Numele Său. Diferența enormă dintre spiritul Învățătorului și spiritul ucenicilor Săi este
mai evidentă în paragraful asupra căruia ne vom opri în continuare.
1. Hotărârea Domnului Isus. „Isus Şi-a îndreptat faţa hot
ărât să meargă la Ierusalim” (Luca 9:51).
hotărât
Acesta este începutul unei noi secțiuni a Evangheliei. Isus începe lunga Sa călătorie finală spre
Ierusalim, cu o hotărâre fermă în ciuda sarcinii dificile ce stătea în fața Lui. Călătoria spre Ierusalim
devine o prioritate și un țel bine conturat pentru Domnul Isus încât nici lumea nici iadul nu-l mai pot
opri din hotărârea Lui deoarece „s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer.” Aici iese în
evidență curajul Mântuitorului asemenea unui luptător ce merge la luptă încrezător în biruința lui.
Există două tipuri de curaj: a) curajul de moment, care nu necesită nici o gândire anterioară și b) un
curaj „planificat” care vede dificultatea ce stă înainte și mărșăluiește cu fermitate spre el.
Isus a avut acest tip de curaj. El a putut vedea crucea la orizont dar Și-a îndreptat fața hotărât să
meargă la Ierusalim. El va merge la Ierusalim ca să sufere și să moară în ascultare de voia Tatălui pentru
ca prin moarte Sa „să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul” (Evrei 2:14). Domnul
Isus s-a dus la Ierusalim foarte hotărât motivat de măreața lucrare înfăptuită cu sacrificiu pe care a
săvârșit-o în chip desăvârșit. El știa că vremea este aproape când va fi „luat în cer” (v. 51).
2. Habotnicia samaritenilor. „Ei nu L-au primit, pentru că Isus Se îndrepta să meargă spre Ierusalim”
(Luca 9:53). Samaritenii aveau templul lor propriu pe Muntele Garizim și, datorită faptului că Domnul
Isus se îndrepta spre casa Tatălui Său, ei n-au găsit de bine să-L onoreze. Această habotnicie de
respingere a Mântuitorului se manifestă în multe feluri. Iată câteva motivații ale celor care nu-L
primesc pe Domnul Isus:
- Pentru că Domnul Isus nu apreciază lucrarea lor. Ei au, asemenea acestor samariteni, templul lor
ridicat după gândirea și opinia lor iar dacă Domnul Isus nu-i complimentează într-un anumit fel, nu-L
vor primi (Romani 10:2-3; Luca 18:9).
- Pentru că Domnul Isus nu merge pe calea lor. Ei și-au setat mintea lor cu privire la modul de închinare
pe Garizim și, dacă Isus Hristos nu binevoiește să se întâlnească cu ei acolo, ei nu vor să aibă nimic de-a
face cu El. Cei ce au o neprihănire proprie elaborează propriile lor planuri, își determină propriile lor
căi, iar dacă Cristos nu este de acord cu aceste planuri ei pur și simplu nu-L primesc și continua în
lucrarea și închinarea lor fără Cristos.

Simona Iftimia
Lia Sf
ârcoci
Sfârcoci
Remus Simcelescu
Estera Vețan
Adrian Aldea
Ileana Chirileanu
Zemora Costea

03.04
03.04
03.04
03.04
04.04
04.04
04.04

La multi ani!
Eliza Litavecz
04.04
Florica Marinescu
04.04
Valentina Sâmbotean04.04
Corina Boteanu
06.04
Flore Ile
06.04
Alina Cociorvan
07.04
Florin Vichentie
07.04

Samfira Avram
Rodica Alba
Florian Covaci
Deia Lucuța
Lenuța Musteți
Lucia Șomu
Lidia Toma

08.04
09.04
09.04
09.04
09.04
09.04
09.04

Pentru că Domul Isus nu are aceleași valori ca ale lor. Samaritenii nu-l primesc pe Domnul Isus, pentru
că El îi favorizează pe cei pe care ei îi disprețuiesc. Domnul Isus Cristos „și-a îndreptat fața hotărât să
meargă la Ierusalim.” Evreii nu aveau nimic de-a face cu samaritenii. Ei erau asemeni unor personalități
din Biserică care nu au nimic de-a face cu Cristosul ce binecuvântează pe ce-i diferiți de ei. În hotărârea
lui de a merge la Ierusalim, El și-a îndreptat fața spre Cruce, care și atunci și astăzi este o nebunie și o
pricină de poticnire pentru unii.
3. Hidoșenia ucenicilor. „Când au vvăzut
ăzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se pogoare
foc din cer şi ssă-i
ă-i mistuie, cum a făcut Ilie?” (Luca 9:54). Poate că Iacov și Ioan amintit că în apropiere de
locul ei se aflau era locul unde Ilie a făcut o astfel de minune (2 Împărați 1:10). Izbucnirea bruscă a
ucenicilor dezvăluie cel puțin trei lucruri:
- Credința ucenicilor. Ei credeau că cerurile vor răspunde apelului lor, și că focul va coborî la solicitarea
lor. O astfel de credință nu este de disprețuit. Oameni de aceiași natură cu a noastră au făcut astfel de
lucrări mărețe, prin credință (Iacov 5:17).
- Zelul ucenicilor. Indignarea lor a atins cote înalte, când au văzut atitudinea jignitoare a acestor
samariteni față Învățătorul lor. Ei nu au putut sta pasivi, ca unii dintre probabil, văzându-l pe Domnul
fiind disprețuit și respins fără nici o remușcare.
- Ignoranța ucenicilor. Ei nu știau de ce fel de spirit erau mânați, nici modul de manifestare a
Învățătorului lor, nici scopul măreț al misiunii Sale. „Eu n-am venit să judec lumea ci să mântuiesc
lumea” (Ioan 12:47). - Devotamentul pornit din ignoranța duce la orbire și lispă de milă. Râvna fără
pricepere duce la bigotism, la hidoșenie.
4. Harul Mântuitorului. „Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le
mântuiască” (Luca 9:56). În timp ce s-a smerit devenind asemenea nou dar fără păcat, Mântuitorul a
fost batjocorit dar n-a răspuns cu batjocuri. El a rămas drept în caracterul Său și în misiunea Sa până la
capăt pentru că El a venit să iubească, să sufere și să moară (Ioan 3:17). Acum nu este timpul judecății ci
vremea acceptării. Prin urmare, și astăzi putem beneficia de îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Dacă
cineva nu are comportamentul lui Cristos, nu este al Lui. Așa cum a fost El, așa trebuie să fim și noi în
lumea aceasta. Prin urmare, misiunea noastră asemenea cu a lui Cristos este nu să nimicim oamenii ci
să-i mântuim.
Întrebări pentru discuție
1. Care este atitudinea noastră în fața unor decizii importante din viață? Înțelegem noi cu adevărat
vremurile pe care le trăim?
2. Avem curajul să alegem întotdeauna voia lui Dumnezeu indiferent de posibilitățile ce ne sunt la
îndemână?
3. Suntem hotărâți să ducem la îndeplinire misiunea încredințată de Domnul nouă?
4. Suntem preocupați de mântuirea celor din jurul nostru?

